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Sammanfattning  
Egenvård vid diabetes typ 2 är en viktig del av behandlingen och patienterna har ett stort 

ansvar. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av egenvård och vidtagna 

egenvårdsåtgärder hos patienter med diabetes typ 2. Metod: En litteraturgranskning gjordes 

och sexton vetenskapliga artiklar både kvalitativa och kvantitativa användes. Av resultatet 

framkom att de egenvårdsåtgärder en patient med diabetes typ 2 bör vidta är: fotvård, 

rökstopp, att tänka på kost, vikt och motion. Det finns många olika upplevelser av egenvården 

bland diabetespatienter. Några av de upplevelser patienterna uppgav var att egenvård var 

något de prioriterade och själva hade ansvar för, medan andra inte behövde ändra livsstil utan 

de upplevde hälsa ändå. Några trodde att diabetes hade med herediteten att göra och att 

egenvården var en börda. Vissa patienter tyckte det var svårt att ändra livsstil och vissa 

patienter upplevde sin hälsa som dålig och drabbades ofta av ångest, rädsla och depression. 

Diskussion: Brist på egenvård kan ofta bero på otillräcklig kunskap och information. 

Slutsatsen i denna litteraturstudie visade att mer information behövs för att öka kunskapen hos 

både vidareutbildad personal och patienter med diabetes typ 2. Kunskap inger trygghet och 

välbefinnande. 

 
 
 
 
 

Nyckelord: diabetes typ 2, egenvård, omvårdnad, patienternas upplevelse.  

Keywords: diabetes type 2, nursing, patient experience, self care. 
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1. INTRODUKTION 
 
1.1 Omvårdnad 
Omvårdnad innebär enligt Socialstyrelsen (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2005) att 

vårdpersonal ska ha en helhetssyn och förhålla sig etiskt genom att visa respekt för patientens 

autonomi, värdighet och integritet. Vården bör utformas efter en humanistisk människosyn 

och ha respekt för olika kulturer och religioner. Vårdpersonalen, närstående och patienter har 

olika kunskaper och erfarenheter som bör tas till vara. Patientens närstående kan vid dennes 

önskemål föra talan om hon/han inte kan göra de själv. Vårdpersonal rekommenderas att 

använda sig av forskningsetiska riktlinjer. 

 Enligt Jahren Kristoffersen, et al. (2005) ska omvårdnaden anpassas till varje individ. 

Kommunikation är en viktig del för att patienten ska få en bra omvårdnad. Som sjuksköterska 

har man ett samhällsansvar där de grundläggande värdena barmhärtighet och omtanke ingår. 

För att tillgodose patientens omvårdnadsbehov måste sjuksköterskan kunna identifiera och 

utföra olika omvårdnadshandlingar som att möta patienterna och utföra basal hygien. 

Sjuksköterskans uppgift är att öka välbefinnandet och förhindra komplikationer för att 

patienten ska uppnå hälsa.  

 I Hälso – och sjukvårdslagen (1982:763) står det att hälso- och sjukvårdspersonal ”reglerar 

patientens självbestämmande och integritet. Patientens rätt till autonomi innebär skyldigheter 

för sjuksköterskan. Det är då särskilt viktigt att ge god information och att vara lyhörd för 

patientens egna bedömningar. Det innebär att minimera smärta och obehag som patienten 

upplever och samtidigt uppnå bästa tänkbara terapeutiska resultat” (Jahren Kristoffersen och 

Nortvedt, 2005, s.138). 

 Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005) menar att relationen mellan patient och vårdare är 

viktig inom omvårdnaden för människor. Att utföra omvårdnadsåtgärder samt att vara 

sjuksköterska innebär att med omsorg möta människor som är sjuka eller i behov av hjälp. 

Det ställs krav på sjuksköterskan att kunna utöva sitt yrke på ett medmänskligt sätt. 

Patienterna ska känna att sjuksköterskan har tålamod och förståelse i alla situationer och att de 

ska kunna känna tillit till sjuksköterskan.  

 

Enligt Socialstyrelsens kompetensbeskrivning över sjuksköterskans profession finns tre olika 

kompetensområden beskrivna. Dessa tre är: omvårdnadens teori och praktik, ledarskap och 

forskning, utveckling och utbildning. Det är viktigt att helhetssyn och etiskt förhållningssätt 
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finns med i alla tre kompetensområdena. Utbildning är ett av de olika områdena inom 

kompetensområdet forskning, utveckling och utbildning (Socialstyrelsen, 2005). 

 

Världshälsoorganisationens (WHO, 2010) definition på omvårdnad är att vård ska ges till alla 

människor i alla åldrarna vare sig man är sjuk eller frisk. Omvårdnaden innebär att främja 

hälsa och förebygga sjukdomar. Det ingår även att vårda sjuka människor, funktionshindrade 

och döende människor. 

 Raadu, (2006) Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område menar 

att hälso- och sjukvårdspersonal ska arbeta utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. 

Omtanke och respekt ska visas patienten och vården ska utformas i samarbete med patienten. 

 Världshälsoorganisationen (WHO) definition på hälsa från 1946 är: ”Hälsa är ett tillstånd av 

fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast frånvaro av sjukdom eller 

svaghet” (Jahren Kristoffersen, 2005, s.39). 

 
 

1.2 Egenvård 
Egenvård är när legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömer att någon patient är 

kapabel till att ta hand om sig själv och då klara av sin egen vård (Socialstyrelsen, 2009). 

 Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005) menar att patienter måste ha kunskap om sin 

situation för att kunna delta i sin egen vård. Patienten ska uppleva att de har kontroll över sitt 

välbefinnande och den egna hälsan. Att få information och kunskap ger kontroll som gör att 

de kan få en bild av sitt tillstånd och patienter får då en förståelse av detta. Ges inte tillräckligt 

med information och kunskap kan patienten uppleva en otrygg tillvaro eller bli orolig. Det är 

viktigt att patienter får delta och fatta beslut angående sin vård. 

 Du och Yuan (2010) definierar människans egenvård som en förmåga att hantera symtom, 

behandling, fysiska och psykiska konsekvenser och livsstilsändringar när man drabbats av en 

kronisk sjukdom. McCarley (2009) menar att människan naturligt är motiverad till att öka sitt 

välbefinnande. Patienternas önskemål angående egenvården är att de blir mer delaktiga i 

vårdplanen, att målen formuleras med patienten istället för till patienten och att tillvaron blir 

lite bättre (McCarley 2009). 

 Enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för diabetesvård (2010) bör information ges vid 

flera tillfällen på ett tydligt sätt, att informationen upprepas och följs upp. Patienten ska inte 

ha ansvaret för beslutstagandet så att det blir en otrygghet utan ansvaret ska Hälso- och 

sjukvården ha. 
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I studien (Annersten, Frid, Dahlberg, Högberg & Apelqvist, 2005) undersöktes 

sjuksköterskors undervisning till patienter med diabetes mellitus inom öppenvården. 

Undervisningsformerna var: planerade besök och extra besök hos diabetessjuksköterskan, 

gruppundervisningar, hembesök och telefonkontakt. Majoriteten av sjuksköterskorna tyckte 

att deras roll att undervisa är mycket viktig. Det fanns sjuksköterskor som var tvåspråkiga och 

kunde undervisa patienterna på deras modersmål. För att få en pedagogisk erfarenhet så lästes 

även en extra kurs. De flesta sjuksköterskorna hade någon form av vidareutbildning 

(Annersten, et al., 2005). 

 

Livingston och Dunning (2010) beskrev i sin studie att sjuksköterskor från Australien tyckte 

att de hade kompetens att ge råd till diabetes patienter. Råden som gavs var att patienterna 

skulle ändra kost och motions vanor. Många sjuksköterskor upplevde det svårt att bedöma om 

patienterna hade utfört egenvårdsåtgärderna. 

 Jallinoja, et al. (2007) fick fram att sjuksköterskorna ansåg att patienterna själva måste 

acceptera och ta ansvar för sina livsstilsförändringar. Det var svårt för sjuksköterskorna att 

hjälpa patienterna då de inte var villiga att ändra sin livsstil. Sjuksköterskorna ansåg att deras 

uppgift var att informera och motivera patienterna till egenvård men att tiden ofta inte fanns 

för att gå djupare in på patienternas livssituation. Sjuksköterskorna tyckte det kändes 

integritetskränkande då patienternas problem med vikt och rökning skulle tas upp (Jallinoja, et 

al., 2007). 

 

1.3 Diabetes 
Diabetes Mellitus är en vanligt förekommande sjukdom. Vid diabetes mellitus är 

blodglykoshalten för hög (Statens Beredning för medicinsk Utvärdering, SBU, 2010). 

 År 2002 hade 151 miljoner människor i världen diabetes och siffran väntas öka till 324 

miljoner människor år 2025. Den vanligaste formen av diabetes är typ 2 som 80 % av alla 

drabbade har. Orsaker till att man drabbas kan vara ålder, övervikt, stillsittande arbete och de 

som har en insulinresistent pankreas eller nedsatta funktioner hos Betacellerna (Ahmed & 

Goldstein, 2006). Övervikt, rökning och ärftliga faktorer ökar risken för att utveckla 

insulinresistens (Ericson & Ericson, 2008). 
 I Sverige fanns år 2002 mellan 250 000 – 300 000 människor med diabetes.  Diabetes ökar 

för att vi människor blir äldre, livsstilen förändras pga. mindre fysisk aktivitet och dåliga 

matvanor. Typ 2 diabetes drabbar mest äldre (>40 år) och kallades förr ”åldersdiabetes”. 
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Drabbas man av diabetes är den kronisk. Ett faste blodsocker bör ligga mellan 4-7 mmol/L för 

en icke diabetiker (Dammen Mosand & Jorunn Forsund, 2002). HbA1c är ett mått på 

långsiktigt blodsockernivå. ”HbA1c är molekyler av det röda blodfärgämnet hemoglobin till 

vilket glukos bundit sig”(SBU, 2010, s.46).  

 Hypoglykemi är för låg blodglukoshalt. Orsaken till detta är för mycket insulin i blodet. 

Symtom som kan uppstå är: svettningar, blekhet, darrighet, ouppmärksamhet men även 

medvetslöshet/koma. Hyperglykemi är när blodsockerhalten är för hög på grund av 

insulinbrist. Symtomen man kan få är: illamående, ökad diures, törst, trötthet och 

acetondoftande andning (Ericson & Ericson, 2008). 
 Diabetes har blivit ett hälso – och ekonomiskt problem för samhället (Holmström & 

Rosenqvist, 2005). 
 För typ 2 diabetes är symtomen: dimsyn, bröstsmärtor, yrsel, huvudvärk, trötthet, 

diarré/förstoppning, urininkontinens, urninträngningar, impotens, förändringar i det 

fysiska/psykiska beteendet, avtagande synskärpa, klåda/utslag i ljumskar och fördröjd 

sårläkning (Dammen Mosand & Jorunn Forsund, 2002). 
 Målet vid behandling vid diabetes är att patienterna får behålla hög livskvalitet och undvika 

komplikationer genom att göra regelbunden glukoskontroll (SBU, 2010). 

 Om inte en diabetes behandlas så kan komplikationer uppkomma: angiopati (kärlskador), 

neuropati (nervskada) och diabetesfoten (tecken på detta är: hudsår, stickningar, domningar 

och känselnedsättning) (Ericsson & Ericsson, 2008). 

 

1.4 Problemformulering 

Att få diagnosen diabetes blir ofta en stor förändring i livet och patienten måste kanske 

förändra många av sina vanor som kost och motion. Det kan upplevas som att alltid ha ett 

stort ansvar och det kan göra att man känner sig ensam och ångestladdad. Det är viktigt att 

patienter som fått sjukdomen diabetes får information, stöd, uppmuntran och att det finns 

sjuksköterskor som kan svara på patienternas frågor och funderingar (Ericson & Ericson, 

2008). 

Mot bakgrund av ovanstående presentation är det viktigt att sjuksköterskan har kunskap om 

diabetes och egenvård, samt ha en god kommunikationsförmåga och visa empati för 

patienten. 
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Uppsatsförfattarna vill beskriva egenvården vid diabetes och patienternas upplevelser av 

denna.  

 

1.5 Syfte 
Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva upplevelser av egenvård och vidtagna 

egenvårdsåtgärder hos patienter med diabetes typ 2. 

 
1.6 Frågeställning 
Vilka egenvårdsåtgärder vidtog patienter med diabetes typ 2? 

Vilka upplevelser av egenvården beskrev patienter med diabetes typ 2? 

 

1.7 Definition av centrala begrepp 
Personer med diabetes typ 2 kallas fortsättningsvis för patienter. 

 
 
2. METOD 

2.1 Design 
Detta examensarbete är en litteraturstudie. 

 

2.2 Datainsamling och urval av litteratur 
Data har samlats in via databaserna Pubmed, Science Direct, sökmotorn Elin@Dalarna och 

via manuell sökning. Författarna kom fram till sökorden utifrån studiens syfte och 

frågeställningar.  Sökorden var: Diabetes Mellitus, diabetes, type 2, nurs*, self care, 

empowerment, patient, behaviour, significance och management. Sökorden användes enskilt 

eller i kombination av varandra. 

 
2.2.1 Inklusionkriterier 
Artiklar som var av medel eller hög kvalitet efter granskning var inkluderade. Urvalet har 

skett genom att författarna använde sig av vetenskapliga artiklar som endast kunde återfinnas i 

fulltext. Sökningarna begränsades till åren 2005-2010 på grund av att det forskas mycket om 

egenvården kring diabetes. Typ 2 diabetes har inkluderats. Både män och kvinnor har 

inkluderats. Språk som har använts var svenska och engelska. Empiriska studier har 

inkluderat personer mellan 18-75 år.  
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2.2.2 Exklusionskriterier 
Diabetes typ 1 exkluderades. Dubbletter av artiklar funna i databasen PubMed, Science Direct 

och via sökmotorn Elin@Dalarna exkluderas.  

 

Tabell 1. Resultat av databassökning. 

Databas Sökord Antal träffar Antal lästa 
abstract 

Antal artiklar 
använda i 

litteraturstudien 
Elin@Dalarna Diabetes Mellitus  

+ type 2 
+ self care 
+significance 

 
5627 
64 
1 

 
 
 
1 

 
 
 
1 

 Diabetes + 
Management 
+ self care 
+ patient 

 
5122 
225 
101 

 
 
 

13 

 
 
 

2 

 Diabetes + 
empowerment 
+ nursing 

 
124 
31 

 
 

5 

 
 

1 

 Diabetes + type 2 
+ self care 
+ patient 

15637 
198 
79 

 
 

7 

 
 

3 
 Diabetes mellitus 

+ nurs* 
+ self care 

 
491 
39 

 
 

15 

 
 

1 
 Diabetes mellitus 

+ nurs* 
+ patient 
+ self care 

 
491 
135 
17 

 
 
 

3 

 
 
 

1 

PubMed Diabetes mellitus 
+ nurs 
+ self care 

17652 
333 
39 

 
 

13 

 
 
2 

 Diabetes mellitus 
+ nurs* 
+ patient 
+ self care 

17652 
333 
202 
52 

 
 
 

21 

 
 
 
1 

Science Direct Self care 
+ diabetes type 2 
+ patient 
+ behaviour 

594 
188 
188 
122 

 
 
 

34 

 
 
 
2 

Manuell sökning Referenslista i en 
artikel 

  
2 

 
2 
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2.3 Tillvägagångssätt 
Författarna har arbetat tillsammans med examensarbetet. Artiklar har sökts via databaser. 

Artiklarna som används har medel eller hög kvalitet. Författarna läste titeln och abstracten på 

artiklarna först för att se om innehållet kunde svara på frågeställningarna och syftet. Om 

innehållet stämde så lästes hela artikeln och granskades enligt den kvalitativa eller 

kvantitativa granskningsmallen. Se bilaga 1 och 2. 

 

2.4 Kvalitetsgranskning och analys 
Granskning av vetenskapliga artiklarna har skett genom användning av en kvalitetsgranskning 

med stöd av granskningsmall (Forsberg & Wengström, 2003). Se bilaga 1 & 2. 

 Artiklarna granskades efter en kvalitativ eller kvantitativ granskningsmall. Varje ja-svar fick 

1p och nej-svaren 0p. Den kvalitativa mallen hade en maxpoäng på 25p där hög var 20-25p 

(80-100%). Medel var 15-19p (60-80%). Den kvantitativa mallen hade en maxpoäng på 29p 

där hög var 23-29p (80-100%) och medel var 17-22p (60-80%). 

 Författarna delade in artiklarna efter de olika frågeställningarna. Resultatet lästes för att 

identifiera innehållet. Artiklarna delades sedan in i olika kategorier efter vad 

uppsatsförfattarna hittade i studierna. Materialet bearbetades om till en text som återses i 

uppsatsförfattarnas resultat. 

 
2.5 Etiska aspekter 
De vetenskapliga artiklarna som inkluderats i examensarbetet är etiskt granskade. Vi tittade 

efter olika principer (godhetsprincipen, autonomiprincipen och rättviseprincipen) då artiklarna 

granskades. Enlig Forsberg och Wengström (2008) så ska god medicinsk forskning 

förekomma, enligt vetenskapsrådets riktlinjer. Vikten lades på att fusk inte är tillåtet när 

forskning görs. Ett opartiskt förhållningssätt till studien användes. Resultat var presenterat 

med noggrannhet, objektivitet och sanningsenlighet utan våra egna åsikter.  
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3. RESULTAT 
Uppsatsförfattarna har valt att presentera resultatet med två huvudkategorier som är: 

Egenvårdsåtgärder vid diabetes typ 2 och patienternas upplevelser av egenvården. Under den 

första huvudkategorin framkom fyra underrubriker: ”fotvård”, ”rökstopp”, ”kost och vikt” 

samt ”motion”. Artiklar som ligger till grund för resultatet presenteras i tabell 2. 

 
Tabell 2. Resultatsammanställning 

Författare Land   
År 

Titel Design 
Metod 

Deltagare Kvalitet 

Albarran, N. B., 
Ballesteros, M. 
N., Morales, G. 
G., Ortega, M. I. 

Mexico 
2006 

Dietary 
behavior and 
type 2 diabetes 
care. 

Kvantitativ 
 
Frågeformulär 
Intervjuer 

n = 87 
 
Män 
Kvinnor 

Medel 
18/29 

Bastiaens, H., 
Sunaert, P., 
Wens, J., Sabbe, 
B., Jenkins, L., 
Nobels, F., 
Snauwaert, B., 
Van Royen, P. 
 

Belgien 
2009 

Supporting 
diabetes self-
management in 
primary care: 
Pilot- study of a 
group- based 
programme 
focusing on diet 
and exercise. 

Longitudinell  
Experimentell 
Kvantitativ 
 
Gruppmöten 
 
 

n = 44 
 
Män 
Kvinnor 
 

Hög 
26/29 

Collins, M. M., 
Bradley, C. P., 
O´Sullivan, T.,  
Perry, I. J. 

Irland 
2009 

Self-care coping 
strategies in 
people with 
diabetes: a 
qualitative 
exploratory 
study. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n = 17 
 
Män  
Kvinnor 

Hög 
21/25 

Hjelm, K., 
Nyberg, P., 
Apelqvist, J. 

Sverige 
2003 

The influence 
of beliefs about 
health and 
illness on foot 
care in diabetic 
subjects with 
severe foot 
lesions: a 
comparison of 
foreign – and 
Swedish born 
individuals. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer –  
grupp och 
individuellt 

n = 26 
 
Män 

Medel 
19/25 

Holmström, I. 
M., Rosenqvist, 
U. 

Sverige 
2005 

Misunderstandi
ngs about 
illness and 
treatment 
among patients 
with type 2 

Kvalitativ 
 
Intervjuer – 
video 

n = 18 
 
Män  
Kvinnor  

Medel 
18/25 



 
 

9 

diabetes. 
Lai, W. A., Lew-
Ting, C-Y., 
Chiet, W-C. 

Taiwan 
2005 

How diabetic 
patients think 
about and 
manage their 
illness in 
Taiwan. 

Kvalitativ 
 
Intervjuer 

n = 22 
 
Män 
Kvinnor 

Medel  
16/25 

Lavery, L. A., 
Higgins, K. R., 
Lanctot, D. R., 
Constantinides, 
G. P., Zamorano, 
R. G., 
Athanasiou, K. 
A., Armstrong, 
D. A., Agrawal, 
C. M.  

USA 
2007 

Preventing 
diabetic foot 
ulcer recurrence 
in high-risk 
patients. 

Randomiserad 
studie 
Kvantitativ 
 
Inspektion 
Dokumentation 

n = 173 
 
Män 
Kvinnor 

Hög  
24/29 

Mosnier-Pudar, 
H., Hochberg, 
G., Eschwege, 
E., Halimi, S., 
Virally, M-L., 
Guillausseau, P-
J., Touboul, C., 
Dejager, S. 
 

Frankrike 
2010 

How patients 
attitudes and 
opinions 
influence self-
care behaviours 
in type 2 
diabetes. 
Insights from 
French 
DIABASIS 
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3.1 Egenvårdsåtgärder vid diabetes typ 2 
3.1.1 Fotvård 
I studien (Hjelm, Nyberg & Apelqvist, 2003) jämfördes fotvård som egenvård mellan 

svenskfödda och utrikesfödda män boende i Sverige och deras upplevelser kring det. De 

utrikesfödda männen relaterade ofta sår till arbetsskador och de tog inte såren på allvar på 
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grund av att de hade brist på information. De uppsökte ofta hälso – och sjukvården istället för 

att tillämpa egenvården. Svenska män pratade mer om fotproblem och de kände mer rädsla 

och ångest inför att ha ett sår eller att få ett än de utrikesfödda. Egenvården för svenska män 

koncentrerades mer på kunskap om fotvård som kunde göras på hemmaplan, som till exempel 

att smörja in fötterna. Information om förebyggande åtgärder gavs av sjuksköterska för att 

patienten själv skulle kunna hindra att fotsår uppkom. Båda gruppernas upplevda hälsa och 

livskvalitet var försämrad när de hade sår och de var mindre aktiva (Hjelm, et al., 2003). De 

svenskfödda männen gjorde daglig fotvård genom att tvätta fötterna försiktigt och inspektera 

dem. De gick regelbundet till en fotvårdsspecialist eller skaffade sig bekväma ortopedtekniska 

skor, medan de utrikesfödda männen bara pratade om vikten av att tvätta sina fötter. Den 

största anledningen till att utrikesfödda män inte använde sig av fotvårdsspecialisten och 

fotriktiga skor för att vårda fötterna var kostnaden. Svenska män var medvetna om att 

blodsockervärdet påverkade risken för fotsår, medan männen från utlandet inte förstod 

sambandet (Hjelm, et al., 2003). 

 

I en annan studie (Lavery, et al., 2007) jämfördes tre olika grupper med diabetespatienter 

under 15 månader. Grupp ett träffade en läkare var åttonde vecka och fick utbildning om 

fotkomplikationer och egenvård. Stegräknare användes för att registrera deras dagliga 

aktivitet. Fötterna inspekterades dagligen och om något var avvikande, kontaktades 

sjuksköterskan. Grupp två skulle inspektera fötterna två gånger/dag. Rodnader, 

missfärgningar, svullnad och värmeökning skulle patienterna titta efter och dokumentera i 

loggböcker. Hittades något avvikande skulle även de kontakta sjuksköterskan. Grupp tre 

skulle använda sig av en digital infraröd termometer för att mäta och registrera temperaturen i 

båda fötterna då ett tidigt infektionstecken var värmeökning. Om temperaturen växlade med 

2,2 grader mellan de båda fötterna i två dagar så skulle sjuksköterskan kontaktas. Resultatet 

blev att grupp ett och två hade fler patienter som fick fotsår, medan i grupp tre drabbades bara 

några få av fotsåren. De som inte hade mätt temperaturen dagligen i grupp tre var de som fick 

fotsåren (Lavery et al., 2007). 

 
3.1.2 Rökstopp 
I studien (Persson & Hjalmarsson, 2005) undersöktes antalet rökare med diabetes typ 2. Det 

ingick två grupper med diabetiker som alla hade stöd av primärvården. I den ena gruppen 

hjälptes patienterna av gruppträffar och medicinsk hjälp med nikotin. Den andra gruppen fick 

bara medicinsk hjälp för att sluta röka. Mer än dubbelt så många i den första gruppen hade 
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slutat röka efter tolv månader (Persson & Hjalmarsson, 2005). Även Padmawati, Ng, 

Prabandari och Nichter (2009) diskuterade i sin studie förekomsten av rökare och deras 

uppfattningar om rökning som en risk för komplikationer vid diabetes. Studien inkluderade 

bara manliga deltagare. Patienter som rökte och hade diabetes relaterade ofta rökningen till 

stress, familjeproblem, hårt arbete, trötthet, ekonomiska svårigheter, för lite träning och för 

lite självdisciplin. När patienterna fick information om sambandet mellan rökning och 

komplikationer så blev de förvånade att ingen information hade getts tidigare. Enligt resultatet 

tyckte deltagarna själva att det var extra viktigt att de skulle röka mindre cigaretter än 

människor i allmänhet. Detta för att sjukdomen inte skulle förvärras. Patienterna rökte även 

för att inte gå upp i vikt på grund av för högt matintag (Padmawati, et al., 2009). 

 
3.1.3 Kost och vikt 
Albarran, Ballesteros, Morales och Ortega (2006) undersökte riskfaktorer och 

egenvårdsbeteende hos mexikanska patienter med diabetes typ 2. Författarna beskrev i sitt 

resultat att patienter med diabetes var tvungna att ändra sina kostvanor och att en 

rekommenderad diabeteskost gavs i komplement till den vanliga maten. Maten skulle vara 

tillgänglig och till rimliga priser så alla hade möjlighet att köpa den (Albarran, et al., 2006). 

 Enligt SBU (2010) så bör patienter med diabetes typ 2 äta fisk, grönsaker och baljväxter. Det 

fanns inga vetenskapliga stöd för andra rekommendationer angående diabeteskost. 

 

Song och Lee (2009) undersökte förhållandet mellan egenvård vid diabetes och upplevd hälsa. 

De menade i sitt resultat att patienter med diabetes som åt mindre än tre frukter/grönsaker om 

dagen oftare hade sämre tandstatus, högt blodtryck, dåligt kolesterol värde och var 

överviktiga med ett Body Mass Index (BMI) på 31,4. De patienter som åt mer än fyra 

frukter/grönsaker om dagen upplevde bättre hälsa (Song & Lee, 2009). 

 

I studien (Bastiaens, et al., 2009) undersökte författarna om egenvårdsutbildningar kunde 

utvecklas i primärvården för diabetespatienter. I studien fick patienterna gå ett 

utbildningsprogram för att lära sig om nutrition. Efter 12 månader hade patienterna ändrat sin 

kost genom att byta ut snacks till frukt eller yoghurt och minskat intaget av alkohol. Genom 

dessa förändringar minskade deras BMI och även HbA1c (Bastiaens, et al., 2009). I en annan 

studie om kost (New, 2009) diskuterade författaren uppkomsten och utvecklingen kring 

egenvårdsprogram. Författaren menade att dålig information om nutrition gör att många 

patienter med diabetes hade svårt att veta vad de kunde äta för att inte blodsockret ska öka. 
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Det fanns många deltagare som åt ett fåtal maträtter för att de inte visste vad de kunde äta, 

eller andra patienter som lagade olika maträtter till sig själv och familjen. Många tyckte det 

var ett problem att äta ute på restaurang då de inte visste vad maten innehöll (New, 2009). 

 

3.1.4 Motion 
Syftet med studien var att beskriva känslor och tankar som svenska patienter med diabetes typ 

2 hade om sin sjukdom och behandling. Att få diagnosen diabetes blev en stor förändring i 

livet och de måste förändra många faktorer som kost och motionsvanor. Det kunde upplevas 

som att de alltid hade ett stort ansvar och det kunde göra att de kände sig ensamma och 

ångestladdade (Holmström & Rosenqvist, 2005). 

 

Enligt Bastiaens, et al. (2009) minskade patienters BMI genom förändrade motionsvanor. 

Bara genom att kliva av bussen en hållplats tidigare, gå i trappor istället för hissen eller 

rulltrappan och att gå och köpa morgontidningen dagligen gjorde att BMI och HbA1c 

minskade (Bastiaens, et al., 2009). Även Song och Lee (2009) menade att patienter med 

diabetes bör motionera mer än tre gånger i veckan för att uppleva god hälsa. 

 

3.2 Patienternas upplevelser av egenvården 
Lai, Lew-Ting och Chiet (2005) diskuterade i sin studie hur patienter uppfattade sin sjukdom 

och behandling. Patienter med typ 2 diabetes i Taiwan upplevde att information angående 

egenvårdsåtgärder som kost och motion var att se som en förmån. Patienterna tyckte att 

egenvården var viktig för att inte behöva medicinera. De motionerade för att sänka 

blodsockervärdet. Motion gjorde mer nytta än skada enligt patienterna (Lai, et al., 2005). 

Enligt studien (Schoenberg, Traywick, Jacobs-Lawson & Kart, 2008) undersöktes egenvården 

bland diabetes patienter och deras hälsa. Patienterna i USA upplevde att råd om till exempel 

kost eller fotvård var lättare att ta till sig och genomföra än att motionera. Patienternas 

strukturella och materiella villkor påverkade deras tillvägagångssätt i egenvården som till 

exempel att de hade tidsbrist, dåliga boendeförhållande eller otillräcklig ekonomi 

(Schoenberg, et al., 2008). 

 Vincent (2008) diskuterade i sin studie patientens uppfattning av den fysiska aktiviteten. 

Författaren menade att patienter som har fått en utbildning angående egenvården, ansåg att det 

var lättare att förstå och följa råden om kost och daglig aktivitet. Patienterna upplevde inte att 

utbildningstillfället var för långt och att informationen som gavs var lätt att förstå. De kände 

att de blev motiverade att ta hand om sig själva och få ett lite längre liv (Vincent, 2008). I 
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studien Thors Adolfsson, Starrin, Smide och Wikblad (2007) undersöktes också diabetes 

patienters erfarenheter av egenvårdsprogram. Patienterna förstod att de behövde ändra livsstil. 

Programmet medförde att patienterna kände sig mindre skyldiga till diabetes. De värderade 

sig själva högre (Thors Adolfsson et al., 2007). 

 

Collins, Bradley, O’Sullivan och Perry (2009) beskrev i sin studie patienters uppfattningar om 

egenvården vid diabetes. Resultatet visade att det fanns tre olika typer av uppfattningar om 

egenvården. I den första gruppen värdesattes egenvården högt, patienter accepterade att 

ansvaret för egenvården låg på de och de förstod vikten av planerade blodsockerkontroller 

samt måltider. I den andra gruppen såg patienterna egenvårdsbehoven som en konsekvens av 

diabetes, förlitade sig på familjemedlemmar och vidareutbildad personal. Det fanns 

motvillighet mot ändringar av rutiner. De föredrog att ha konsekvenser av diabetesen istället 

för att ändra rutiner, som blev en påfrestning. I den sista gruppen hade de brist på ansvar över 

sin egenvård, de värdesatte inte egenvården högt och patienterna hade brist på planering, 

bedömning och anpassning. De visste vad de skulle göra, men motivationen fanns inte till 

förändringar i deras egenvård (Collins, et al., 2009). 

 

Mosnier-Pudar, et al. (2010) diskuterade i sin studie om patienters attityder och åsikter 

påverkade beteendet kring egenvården. Resultatet visade att i de fem olika grupperna som 

uppkom tyckte personerna i grupp ett att egenvården var något de prioriterade. De bar själva 

ansvaret för diabetesen. Personerna trodde att deras tidigare kost och brist på motion hade 

bidragit till uppkomsten av diabetes. Dessa personer följde oftare råden till 

livsstilsförändringar i form av motion och kost. De tyckte inte att det var en belastning i deras 

dagliga liv. Grupp två tyckte däremot att de upplevde hälsa och trodde inte att de behövde 

förändra livsstilen. Egenvården var nästan obefintlig. Familjen deltog inte i egenvården, då 

patienterna inte trodde att de hade någon inverkan på deras diabetes. Grupp tre trodde att 

deras sjukdom berodde på hereditet . De klagade mycket och tyckte att egenvården var en stor 

belastning i deras liv. Även om de visste om risken för komplikationer så hade de svårt för att 

ändra livsstilen (Mosnier-Pudar, et al., 2010). Grupp fyra hade dålig kontroll över sina dagliga 

rutiner, då motivationen var låg. Det var svårt att genomföra långsiktiga livsstilsförändringar 

och därför gav personerna upp. Egenvården påverkade inte deras dagliga liv. I grupp fem 

hade personerna ångest, rädsla och var rädda för att drabbas av depression. De kände sig även 

skyldiga och ville inte prata om diabetesen då deras hälsa uppfattades som dålig. Det var en 



 
 

15 

tung börda för deras dagliga liv och det påverkade relationen med de närmaste. Mer stöd 

behövdes åt dessa personer (Mosnier-Pudar, et al., 2010). 

 

I en annan studie (Orvik, Johansen, Gullestad & Birkeland, 2006) jämfördes livskvaliteten hos 

typ 2 diabetiker med deras makar. Den visade att upplevelsen av psykisk, fysisk hälsa och 

social funktion var mindre hos diabetikerna än hos deras makar. Makarna ville ha mer 

information om sjukdomen från vidareutbildad personal. Genom att förbättra utbildningsnivån 

till anhöriga så kunde de stötta sina makar som hade diabetes under behandlingar och 

vardagen (Orvik, et al., 2006).  

 

 

4. DISKUSSION 
4.1 Sammanfattning av huvudresultaten 
Av resultatet framkom att de egenvårdsåtgärder en patient med diabetes typ 2 bör vidta är: 

fotvård (Hjelm, et al., 2003), rökstopp (Padmawati, et al., 2009), att tänka på kost, vikt och 

motion (Bastiaens, et al., 2009). 

 Det finns många olika upplevelser av egenvården bland diabetespatienter. Några av de 

upplevelser patienterna uppgav var att egenvård var något de prioriterade och själva hade 

ansvar för och några att de inte behövde ändra livsstil utan de upplevde hälsa. Andra trodde 

att diabetes hade med herediteten att göra och upplevde att egenvården var en börda. Vissa 

patienter tyckte det var svårt att ändra livsstil och vissa patienter upplevde ohälsa och 

drabbades ofta av ångest, rädsla och depression (Mosnier-Pudar, et al., 2010). 

 
4.2 Resultatdiskussion 
4.2.1 Egenvård 
Jahren Kristoffersen och Nortvedt (2005) menar att patienter måste ha kunskap och förståelse 

för att kunna delta i sin egen vård. Ges inte tillräckligt med information och kunskap kan 

patienten skapa en otrygg tillvaro eller bli orolig. Det är viktigt att patienter får delta och fatta 

beslut i sin vård. Uppsatsförfattarna anser att kunskap och information är viktigt för att 

patienterna ska känna sig trygga och själva bli delaktiga i sin egenvård. 

 Enligt Hjelm, et al. (2003) är det skillnad på information och utbildning till utrikesfödda i 

jämförelse med svenskfödda män. De utrikesfödda männen uppsökte oftare sjukvården istället 

för att använda sig av egenvård. Daglig fotvård med inspektion och fottvätt och regelbundna 
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besök hos en fotvårdsspecialist var den vård som de svenskfödda männen utförde, medan de 

utrikesfödda bara pratade om vikten av att tvätta sina fötter. Uppsatsförfattarna anser att 

bristen på utbildning och information kan beror på att utrikesfödda män kanske inte uppfattar 

information som ges på grund av kommunikationsproblem, som kanske bero på svårigheter 

med språket. Informationen kan även brista i hur egenvården utförs och varför. 

Sjuksköterskan kanske inte undervisar om vilka risker och komplikationer som kan uppstå. 

 

Patienter med diabetes och som rökte uppgav: trötthet, hårt arbete, ekonomiska svårigheter, 

stress, familjeproblem, för lite träning och självdisciplin som orsaker till att de rökte 

(Padmawati, et al., 2009). Uppsatsförfattarna tycker inte att detta är skäl nog för att röka när 

man har diabetes eller någon annan sjukdom då det både finns medicinsk behandling och 

annan hjälp att få, som till exempel samtalsterapi. Rökning kanske orsakar mer stress då de 

flesta personer vet att man inte bör röka. 

 

Song och Lee (2009) menade att patienter som åt mindre än tre frukter/grönsaker om dagen 

oftare hade högt blodtryck, dåligt kolesterolvärde, var överviktiga och hade sämre tandstatus. 

Patienterna som däremot åt mer än fyra frukter/grönsaker om dagen upplevde att de hade 

bättre hälsa. Vi anser att det kan finnas fler faktorer bakom försämrat välbefinnande och att 

det inte bara beror på hur många frukter/grönsaker man äter dagligen, utan att all kost har 

betydelse.  

 Studien (Bastiaens, et al., 2009) visade att utbildning om nutrition i primärvården förde med 

sig att patienterna ändrade sin kost från så kallad skräpmat till nyttigare kost och därmed 

minskade sitt BMI. New (2009) menade också i sin studie att bristfällig information till 

patienterna gör att många inte har kunskap om kost. Vi anser att utbildning är A och O för att 

patienterna ska få kunskap om egenvården och omvårdnad. Genom kunskap så kan 

patienterna tillämpa egenvård och motverka komplikationer. Stress kan vara en bidragande 

orsak till att information inte ges tillräckligt. Har alla indragningar av sjuksköterskor kanske 

att göra med att de blir belastade med för mycket jobb och att vissa omvårdnadsåtgärder som 

att ge information inte prioriteras? 

 Enligt Bastiaens, et al. (2009) kunde patienterna ändra sina motionsvanor genom att kliva av 

bussen tidigare och gå i trappor. Uppsatsförfattarna anser att bara med små förändringar kan 

patienterna ändra sina beteenden. Det behövs inte så drastiska ändringar, utan de små 

vardagliga förändringarna räcker för att komplikationer inte ska uppstå så lätt.  
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4.2.2 Patienternas upplevelser av egenvård 
Lai, et al. (2005) menade att patienter i Taiwan inte upplevde egenvården som en börda, utan 

det ansågs som en nytta. Enligt Schoenberg, et al. (2008) tyckte patienterna i USA att det var 

svårt med motion. Vi funderar varför patienterna upplever av motion så olika i USA och 

Taiwan? Kan det ha och göra med information, kunskap eller ointresse? Kan det vara så att 

personerna i Taiwan är mer villiga att ha en god hälsa och amerikanerna inte är det. Det kan 

vara så att patienterna i USA och Taiwan har olika kulturer och att de upplever hälsa på olika 

sätt. 

 

Det fanns många olika uppfattningar om egenvård. En del av patienterna accepterade 

ansvaret, medan andra var motvilliga till att ändra sina vanor. Det fanns även patienter som 

inte hade motivation till att förändra sin livsstil då de inte visste vad de skulle göra (Collins, et 

al., 2009). Även Mosnier-Puder et al. (2010) ansåg att patienters åsikter och attityder delar 

sig. En del tyckte att de upplevde hälsa och att inga förändringar behövdes. Vissa patienter 

kände sig skyldiga till sjukdomen och de var rädda att drabbas av depression (Mosnier-Puder 

et al., 2010). Uppsatsförfattarna anser att de olika uppfattningarna kan bero på att vi 

människor är olika individer som har olika syn på hälsa och omvårdnad. Kan det ha med 

bakomliggande orsaker att göra? Det kan vara så att om man har haft ett högt blodsocker 

under en längre tid, ätit vad man vill och inte motionera men tycker att man mår bra och 

upplever hälsa och då känner man inget behov av att ändra sina vanor med egenvård. Får man 

sedan inte rätt information av vidareutbildad personal så kan det vara svårt att veta varför eller 

hur man ska ändra sina vanor. I dagens samhälle har många människor en dator och Internet, 

får man en sjukdomsdiagnos så kan det ligga i patientens intresse att söka efter information på 

Internet för att få mer kunskap. Men även för att kunna diskutera sjukdomen med 

vidareutbildad personal.  

 Orvik, et al. (2006) jämförde livskvaliteten hos typ 2 diabetiker och deras makar. Resultatet 

visade att diabetikerna hade sämre psykisk och fysisk hälsa. Vi anser att anhöriga har en 

viktig roll i patientens livsstilsändring. Anhöriga kan se och uppleva sjukdomen på ett annat 

sätt än patienten, till exempel när det handlar om att få information. 

 
4.3 Metoddiskussion 
Uppsatsförfattarna valde att inkludera både kvalitativa och kvantitativa studier, gjorda mellan 

åren 2005-2010 då det forskas mycket inom ämnet. Vi valde att ta med studier från hela 

världen då det var intressant att se kulturella skillnader. Resultatet vi fick fram anser vi vara 
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överförbart för att studierna är gjorda över hela världen samt då sjukdomen diabetes typ 2 är 

vanlig och finns i alla åldrar. 

 Databaserna som användes var PubMed, Science Direct, sökmotorn Elin@Dalarna och 

dessutom gjordes manuella sökningar. Vi kunde ha använt oss av flera databaser men vi ansåg 

att vi hade tillräckligt med artiklar att granska. Sökorden som har använts anser vi vara 

relevanta för vårt syfte. Sökordet behaviour användes för att hitta mer om patienternas 

beteende och upplevelser. Uppsatsförfattarna sökte även på sökordet experience men fann 

inget som passade in på vårat syfte och frågeställningar. 

 

Vid sökning av artiklar till introduktionen inkluderades studier mellan åren 2000-2010. Vi 

fann då en artikel skriven 2003 (Hjelm, et al., 2003) som passade bra in i resultatet. Trots att 

studien var från år 2003 ansåg uppsatsförfattarna att studiens innehåll var relevant och 

intressant då svenskfödda och utrikesfödda mäns fotvård jämfördes och vi fick fram ett 

resultat som svarade på vårt syfte.  

 

Artiklarna Albarran, et al. (2006), New (2009), Song och Lee (2009) hade inte ett etiskt 

godkännande. Uppsatsförfattarna har valt att använda artiklarna ändå eftersom att de innehöll 

relevanta resultat om patienters egenvård. Vi tyckte inte att det fanns några etiska dilemman i 

dessa studier.  

 Artiklarna har granskats enligt granskningsmallarna (Bilaga 1 & 2). De artiklarna som hade 

medel eller hög kvalitet inkluderades i litteraturstudien. Uppsatsförfattarna anser att den 

kvantitativa granskningsmallen (Forsberg & Wengström, 2008) var svår att använda då de 

fanns följdfrågor, till exempel då fråga 6 fick ett nej-svar så blev automatiskt följdfrågan 24 

också ett nej (se bilaga 1). Kvalitetsgranskningen blev inte rättvis då en del studier tappade 

poäng på grund av detta. 

 

4.4 Slutsats 
Denna litteraturstudies syfte var att beskriva upplevelser av egenvård och vidtagna 

egenvårdsåtgärder hos patienter med diabetes typ 2. Resultatet visade att egenvårdsåtgärder 

patienter med typ 2 diabetes bör vidta är: fotvård, rökstopp, tänka på kost, vikt och motion. 

Patienters upplevelser kring egenvården var väldigt olika beroende på vilken information de 

hade fått angående egenvården. 

 Uppsatsförfattarna har fått en utökad kunskap om egenvårdsåtgärder och patienters 

upplevelser vid diabetes typ 2. Vi anser att specialistutbildad sjukvårdspersonal bör få mer 
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kunskap om hur viktig informationen är till diabetespatienterna och tillämpa detta genom att 

ge information vid flera tillfällen både muntligt och skriftligt. 

 

4.5 Förslag till vidare forskning 
Uppsatsförfattarna anser att det finns för lite forskning på yngre patienter med diabetes typ 2, 

då allt yngre (20-40 år) människor drabbas. Ett intressant syfte vore att undersöka yngre 

patienters upplevelser av utbildning/information och egenvården genom att använda kvalitativ 

ansats och intervju eller frågeformulär som metod.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

20 

5. REFERENSLISTA 

Ahmed, I., & Goldstein, B. (2006). Diabetes Mellitus. Clinics in Dermatology, (24), 237–246. 
 
 
Albarran, N. B., Ballesteros, M. N., Morales., G. G., & Ortega, M. I. (2006). Dietary 
behaviour and type 2 diabetes care. Patient Education and Counseling, 61(2), 191-199. 
 
 
Annersten, M., Frid, A., Dahlberg, G., Högberg, M., & Apelqvist, J. (2005). Structurerad 
diabetes education in Sweden. Practical Diabetes International, 23(3), 138-141. 
 
 
Bastiaens, H., Sunaert, P., Wens, J., Sabbe, B., Jenkins, L., Nobels, F., Snauwaert, B., & Van 
Royen, P. (2009). Supporting diabetes self-management in primary care: Pilot-study of a 
group-based programme focusing on diet and exercise. Primary Care Diabetes, 3(2), 103-
109. 
 
 
Collins, M. M., Bradley, C. P., O´Sullivan, T., & Perry, I. J. (2009). Self-care coping 
strategies in people with diabetes: a qualitative exploratory study. BMC Endocrine Disorders, 
9(1), 1-9. 
 
 
Dammen Mosand, R., & Jorunn Forsund, A. (2002). Omvårdnad vid förändring i 
bukspottkörtelns endokrina funktion: Diabetes Mellitus. I H. Almås (Red.), Klinisk 
omvårdnad: Del 2 (899-928). Stockholm: Liber. 
 
 
Du, S., & Yuan, C. (2010). Evaluation of patient self-management outcomes in health care: a 
systematic review. International Nursing Review, 57(2), 159-167. 
 
 
Ericson, E., & Ericson, T. (2008). Medicinska sjukdomar. Lund: Studentlitteratur.  
 
 
Forsberg, C., & Wengström, Y. (2003). Att göra systematiska litteraturstudier: Värdering, 
Analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur. 
 
 
Hjelm, K., Nyberg, P., & Apelqvist, J. (2003). The influence of beliefs about health and 
illness on foot care in diabetic subjects with servere foot lesions: a comparison of foreign and 
Swedish – born individuals. Clinical Effectiveness in Nursing, 7(1), 3-14. 
 
 
Holmström, I., & Rosenqvist, U. (2005). Misunderstandings about illness and treatment 
among patients with type 2 diabetes. Journal of Advanced Nursing, 49(2), 146-154. 
 
 



 
 

21 

Jahren Kristoffersen, N. (2005). Hälsa och sjukdom: Teoretiska perspektiv på hälsa. I N. 
Jahren Kristoffersen (Red.), Grundläggande omvårdnad; Del 1 (36-50). Stockholm: Liber. 
 
 
Jahren Kristoffersen, N., & Nortvedt, P. (2005). Relationen mellan sjuksköterska och patient: 
Relationens betydelse för omsorg. I N. Jahren Kristoffersen (Red.), Grundläggande 
omvårdnad; Del 1 (137-183). Stockholm: Liber. 
 
 
Jahren Kristoffersen, N., Nortvedt, F., & Skaug, E-A. (2005). Om omvårdnad: Omvårdnad 
som ämne och yrke. I N. Jahren Kristoffersen (Red.), Grundläggande omvårdnad; Del 1 (13-
18). Stockholm: Liber. 
 

Jallinoja, P., Absetz, P., Kuronen, R., Nissinen, A., Talja, M., Uutela, A., & Patja, K. (2007). 
The dilemma of patient responsibility for lifestyle change: Perceptions among primary care 
physicians and nurses. Scandinavian Journal of Primary Health Care, 25(4), 244-249. 

 

Lai, W. A., Lew-Ting, C-Y., & Chiet, W-C. (2005). How diabetic patients think about and 
manage their illness in Taiwan. Diabetic Medicine, 22(3), 286-292. 

 

Lavery, L. A., Higgins, K. R., Lanctot, D. R., Constantinides, G. P., Zamorano, R. G., 
Athanasiou, K. A., Armstrong, D. A., & Agrawal, C. M. (2007). Preventing diabetes foot 
ulcer recurrence in high-risk patients. Diabetes care, 30(1), 14-20. 

 

Livingston, R., & Dunning, T. (2010). Practice nurses role and knowledge about diabetes 
management within rural and remote Australian general practices. European Diabetes 
Nursing, 7(2), 55-62. 

 

McCarley, P. (2009) Patient empowerment and motivational interviewing: engaging patients 
to self-manage their own care. Nephrology Nursing Journal, 36(4), 409-414. 
 

Mosnier-Pudar, H., Hochberg, G., Eschwege, E., Halimi, S., Virally, M-L., Guillausseau, P-J., 
Touboul, C., & Dejager, S. (2010). How patients attitudes and opinions influence self-care 
behaviours in type 2 diabetes. Insights from the French DIABASIS Survey. Diabetes & 
Metabolism, (8), 1-8. 

 

New, N. (2009). Teaching so they hear: Using a co-created diabetes self-management 
education approach. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 22(6), 316-
325. 

 



 
 

22 

Orvik, E., Johansen, OE., Gullestad, L., & Birkeland, KI. (2006). Health-related quality of life 
in patients with type 2 diabetes compared to their spouses. European Diabetes Nursing, 3(1), 
21-26.  

 

Padawati, R. S., Ng, N., Prabandari, Y. S., & Nichter, M. (2009). Smoking among diabetes 
patients in Yogyakarta, Indonesia: cessation efforts are urgently needed. Tropical Medicine 
and International Health, 14(4), 412-419. 

 

Persson, L-G., & Hjalmarson, A. (2005). Smoking cessation in patients with diabetes 
mellitus: Results from a controlled study of an intervention programme in primary healthcare 
in Sweden. Scandinavian Journal of Primary Health Care, (24), 75-80. 

 

Raadu, G. (2006). Författningshandbok 2006 - för personal inom hälso- och sjukvård. 
Stockholm: Liber AB. 

 

Schoenberg, N. E., Traywick, L. S., Jacobs-Lawson, J., & Kart, C. S. (2008). Diabetes Self-
care among a multiethnic sample of older adults. Journal of cross-cultural Gerontology, 
23(4), 361-376. 

 

Socialstyrelsen. (2005). Kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterska.  

Hämtad 27 oktober, 2010, Kl: 10.30, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-
1_20051052.pdf 
  

Socialstyrelsen. (2010). Nationella riktlinjer för diabetesvården 2010 – Stöd för styrning och 
ledning. 

Hämtad 12 januari, 2011, kl: 11.00, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17924/2010-2-2.pdf 

 

Socialstyrelsen. (2009). Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård. 

Hämtad 25 maj, 2010, kl: 13.10, från Socialstyrelsen: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8406/2009-126-
184_2009126184.pdf 

 

Song, M., & Lee, CS. (2009). Diabetes self-care maintenance, comorbid conditions and 
perceived health. European Diabetes Nursing, 6(2), 65-68. 

 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/9879/2005-105-1_20051052.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/17924/2010-2-2.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8406/2009-126-184_2009126184.pdf�
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8406/2009-126-184_2009126184.pdf�


 
 

23 

Statens Beredning för medicinsk Utvärdering. (SBU, 2010). Mat vid diabetes. 

Hämtad 12 januari, 2011, kl: 10.00, från SBU: 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat%20vid%20diabetes/Mat_vid_diabet
es_fulltext.pdf 

 

Thors Adolfsson, E., Starrin, B., Smide, B., & Wikblad, K. (2007). Type 2 diabetic patients 
experiences of two different educational approaches – A qualitative study. International 
Journal of Nursing studies, 45(7), 986-994. 

 

Vincent, D. (2008). Culturally tailored education to promote lifestyle change in Mexican 
Americans with type 2 diabetes. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners, 
21(9), 520-527. 

 

Världshälsoorganisationen. (WHO, 2010). Nursing. 

Hämtad 12 oktober, 2010, kl:10.30, från World Health Organization: 

http://www.who.int/topics/nursing/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat%20vid%20diabetes/Mat_vid_diabetes_fulltext.pdf�
http://www.sbu.se/upload/Publikationer/Content0/1/Mat%20vid%20diabetes/Mat_vid_diabetes_fulltext.pdf�


 
 

24 

Bilaga 1: 
Granskningsmall för kvantitativa studier  
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008) 
 
 Fråga Ja Nej 

1.  Motsvarar titeln studiens innehåll?   

2.  Återger abstraktet studiens innehåll?   

3.  Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   

4.  Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

5.  Är studiens syfte tydligt formulerat?   

6.  Är frågeställningarna tydligt formulerade?   

7.  Är designen relevant utifrån syftet?   

8.  Finns inklusionskriterier beskrivna?   

9.  Är inklusionskriterierna relevanta?   

10.  Finns exklusionkriterier beskrivna?   

11.  Är exklusionskriterierna relevanta?   

12.  Är urvalsmetoden beskriven?   

13.  Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

14.  Finns populationen beskriven?   

15.  Är populationen representativ för studiens syfte?   

16.  Anges bortfallets storlek?   

17.  Kan bortfallet accepteras?   

18.  Anges var studien genomfördes?   

19.  Anges när studien genomfördes?   

20.  Anges hur datainsamlingen genomfördes?   

21.  Anges vilka mätmetoder som användes?   

22.  Beskrivs studiens huvudresultat?   

23.  Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   

24.  Besvaras studiens frågeställningar?   

25.  Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

26.  Diskuterar författarna studiens interna validitet??   

27.  Diskuterar författarna studiens externa validitet?   

28.  Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   

29.  Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Maxpoäng: 29  
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Bilaga 2: 
Granskningsmall för kvalitativa studier   
Högskolan Dalarnas modifierade version av Willman, Stoltz & Bahtsevani (2006) och 
Forsberg & Wengström (2008) 
 
 Fråga Ja Nej 

1 Motsvarar titeln studiens innehåll?   
2 Återger abstraktet studiens innehåll?   
3 Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald problematik?   
4 Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   
5 Är studiens syfte tydligt formulerat?   
6 Är den kvalitativa metoden beskriven?   
7 Är designen relevant utifrån syftet?   
8 Finns inklusionskriterier beskrivna?   
9 Är inklusionskriterierna relevanta?   
10 Finns exklusionkriterier beskrivna?   
11 Är exklusionskriterierna relevanta?   
12 Är urvalsmetoden beskriven?   
13 Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
14 Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   
15 Anges var studien genomfördes?   
16 Anges när studien genomfördes?   
17 Anges vald datainsamlingsmetod?   
18 Är data systematiskt insamlade?   
19 Presenteras hur data analyserats?   
20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   
21 Besvaras studiens syfte?   
22 Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
23 Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   
24 Diskuterar författarna studiens etiska aspekter   
25 Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa    
 
 
Maxpoäng: 25  
Erhållen poäng:  
Kvalitet:  låg medel hög 
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